
PRANCŪZIJOS EKONOMINĖ APŽVALGA  

- Rugsėjį paskelbtas 100 mlrd. Eur vertės ekonomikos atkūrimo planas, kuris paremtas ekologija, 

konkurencingumu bei užimtumu. Planą sudaro trys pagrindinės sritys: 

1. Konkurencingumas ir inovacijos – 35 mlrd. Eur. Mokestinės naštos mažinimas, siekiant 

padidinti įmonių konkurencingumą, apims įmonių nekilnojamojo mokesčio ir gamybos mokesčių 

peržiūrą, kas sudarys per 10 mlrd. Eur lėšų ekonomiją įmonėms per metus. Skaičiuojama, kad 

didžiausią naudą dėl gamybos mokesčių mažinimo gaus vidutinio dydžio įmonės (250-4999 

darbuotojų) -42 proc., mažos ir vidutinės įmonės (10-249 darbuotojų) - 32 proc., didžiosios 

kompanijos – 26 proc. 3 mlrd. Eur paramos bus skirta nuo krizės nukentėjusių įmonių nuosavų 

išteklių stiprinimui (per krizę įmonių įsiskolinimai išaugo iki 152 mlrd. Eur). 1 mlrd. Eur paramos 

skiriama pramonės sektorių relokalizacijai, iš kurių 600 mln. Eur parama numatoma 

strateginiams sektoriams: sveikatai, elektronikai, 5G technologijoms, pramonei bei žemės 

ūkio maisto produktų žaliavoms. Investicijos į ateities technologijas (11 mlrd. Eur) bus 

paskirstytos per viešųjų investicijų banko "Bpifrance" kuruojamas paramos inovacijoms programas. 

385 mln. Eur skiriami labai mažų bei mažų ir vidutinių įmonių skaitmeninei transformacijai 

kaip pagalba eksportui bei administracinei naštai mažinti skatinant įmonių veiklos atnaujinimą. 

Siekiant užtikrinti konkurencingumą, jokia mokestinė našta nebus didinama. Pirmenybė 

teikiama trumpoms tiekimo grandinėms. 

2. Beveik trečdalis viso paramos plano yra skirta ekologinio perėjimo tikslams, kas yra ypač svarbu 

siekiant užsibrėžto tikslo iki 2050 m. pasiekti klimatui neutralią ekonomiką. Liūto dalis lėšų keliaus 

pastatų energetinio efektyvumo didinimo projektams, transporto sektoriui bei žaliųjų 

technologijų plėtrai (atitinkamai 7, 11  ir 9 mlrd. Eur). Transporto sektoriuje didžiausias 

finansavimas skiriamas geležinkelių transporto infrastruktūros plėtrai, ypač krovinių gabenimo 

geležinkeliais sektoriaus vystymui. Finansavimas įprastinių kelių projektams. 

3. Energetinio efektyvumo didinimo eilutėje didžiausią dalis (4 mlrd. eu.) bus atriekta valstybės bei 

teritorinių vienetų viešųjų institucijų (mokyklų, universitetų) pastatų renovacijai. 

4. Pramonės veiklos  ekarbonizacijai numatyta 9 mlrd. Eur, iš kurių didžioji dalis - inovacijų diegimo 

projektams, R&D plėtrai bei švarių energetikos sektorių kūrimui. Vien „švaraus“ vandenilio 

energetikos sektoriaus plėtrai numatyta 2 mlrd.  eu. Tiek pat - žiedinės ekonomikos principų 

diegimui (atliekų rūšiavimo centrų plėtrai, bioįvairovės užtikrinimui, vandentiekio tinklų 

modernizavimui ir kt.) 

5. Atskira 2,5 mlrd. Eur eilutė numatoma ekologiško žemės ūkio skatinimui ir bioįvairovei.  

6. Socialinė ir teritorinė sanglauda – 35 mlrd. Eur. 6.5 mlrd. Eur paramos planas skatinant jaunų 

darbuotojų įdarbinimą – tarp jų - ir 4000 Eur premija darbdaviui, įdarbinančiam jaunesnius nei 26 

m. asmenis (kontraktas ne trumpesnis kaip 3 mėn.); 6,6 mlrd. Eur numatoma finansuoti ilgalaikio 

dalinio nedarbo schemas siekiant išvengti darbuotojų atleidimo.  



- Žemės ūkio ministerija 2020 m. prognozuoja prastą kviečių ir miežių derlių. Skaičiuojama, jog vien tik 

minkštųjų ir pašarinių kviečių derlius bus atitinkamai 25 ir 17 proc. menkesnis. Labiausiai paveikti regionai – 

Vakarų Prancūzijoje. 

- Prancūzija skatins kritinių ekonomikos sektorių relokalizaciją. Ekonomikos ir finansų ministerija paskelbė 

kvietimą teikti paraiškas projektams sveikatos apsaugos, maisto pramonės, elektronikos, bei svarbias 

žaliavas Prancūzijos pramonei teikiančiuose metalurgijos bei chemijos pramonės sektoriuose, taip pat 5G, 

susietųjų objektų technologijų srityse. Projekto tikslas – mažinti priklausomybę nuo trečiųjų šalių tiekėjų, 

didinti sukuriamą pridėtinę vertę Europoje bei Prancūzijoje. Laukiami investiciniai projektai apimtų naujų 

gamybos vienetų kūrimą, investicijas į esamus gamybinius vienetus didinant jų produktyvumą bei lankstumą; 

naujų technologinių procesų diegimą. Projektų atranka vyks iki lapkričio 17 d. Visa finansuojamų projektų 

vertė - 100 mln. Eur. 

- 2020 m. I pusmetį vien Paryžiaus regiono turizmo pajamos sumažėjo 6,4 mlrd. Eur, jame apsilankė 14 mln. 

mažiau turistų. Praleistų naktų viešbučiuose skaičius mažėjo 61 proc. 

- Vyriausybė iki spalio 31 d. pratęsė draudimą organizuoti didesnius kaip 5000 dalyvių renginius. 

- Nuo 2021 m. sausio 1 d. reikšmingai mažės įmonių apmokestinimas. Mokestinės naštos mažinimas, 

siekiant padidinti Prancūzijos įmonių konkurencingumą, apims įmonių nekilnojamojo mokesčio ir pridėtinės 

vertės mokesčių peržiūrą, kas sudarys apie 10 mlrd. eu. 

 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Prancūzijos Respublikoje informaciją. 


